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1. Wstęp 
Podstawę prawną przeprowadzenia niniejszej diagnozy stanowi art. 11 ust.2 ustawy z 

dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1777). Diagnoza stanowi 

obowiązkowy załącznik do wniosku o wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Suchy Las. Dokument stanowi punkt wyjścia do identyfikacji 

obszarów działania Gminy, które wymagają wdrożenia projektów rewitalizacyjnych.  

Przygotowując się do wskazania Radzie Gminy obszarów zdegradowanych i 

obszarów rewitalizacji, niezbędne jest przygotowanie diagnozy dotychczasowych 

uwarunkowań funkcjonowania gminy Suchy Las. Niniejsze opracowanie ma na celu przede 

wszystkim analizę dostępnych źródeł wiedzy o środowisku lokalnym. Podstawę do 

opracowanej diagnozy stanowi wtórna analiza danych polegająca na wykorzystaniu 

dostępnych danych statystycznych, w tym również zapisów zawartych w już opracowanych i 

funkcjonujących dokumentach, takich jak Diagnoza rozwoju Gminy, przygotowana na 

potrzeby Strategii rozwoju Gminy, Strategia rozwiązywania problemów społecznych, 

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych. 

Biorąc pod uwagę, że rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości 

życia mieszkańców, uznano, że kwestie społeczne mają tutaj kluczowe i nadrzędne 

znaczenie dla wyznaczania obszarów zdegradowanych/rewitalizowanych.  

Wnioski z diagnozy pozwolą na identyfikację obszarów kryzysowych, dla których w 

drodze partycypacji społecznej zostaną określone przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które 

pozwolą na wyjście z sytuacji kryzysowej. Wykorzystanie danych ilościowych, pozwoliło na 

dokonanie delimitacji, tj. wyodrębnienie obszarów charakteryzujących się koncentracją 

problemów, które w dalszym etapie prac powinny stać się przedmiotem głębokiej analizy w 

oparciu o inne niż statystyczne metody. 

Planuje się zastosować metody warsztatów, spotkań obywatelskich i spacerów 

studyjnych z interesariuszami. Zadanie to zostanie powierzone ekspertom. 

 

2. Charakterystyka Gminy 

2.1. Położenie geograficzne gminy Suchy Las 
Gmina Suchy Las jest gminą wiejską, leżącą w środkowej części województwa 

wielkopolskiego, na północ od miasta Poznania – stolicy województwa. Administracyjnie 

gmina Suchy Las należy do powiatu poznańskiego. Razem z 21 jednostkami 

administracyjnymi położonymi wokół Poznania tworzy strefę podmiejską zwaną Poznańskim 

Obszarem Metropolitalnym.  

Gmina Suchy Las graniczy:  

 od południa – z miastem Poznań (Piątkowo, os. Marysieńki, Podolany, 

Strzeszyn, Strzeszynek i Psarskie); granicę stanowi tu miejscowość Suchy 

Las i część Złotnik,  

 od zachodu - z gminą Rokietnica; granicę stanowią tu miejscowości: Złotniki, 

Golęczewo i Zielątkowo,  

 od północy - z miejską gminą Oborniki Wlkp.; miejscowościami granicznymi są 

tutaj Chludowo i Zielątkowo,  

 od północnego wschodu - z gminą Murowana Goślina,  

 od wschodu - z gminą Czerwonak; granicę stanowi tu rzeka Warta.  
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Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 11 605 ha, co stanowi 6,1% powierzchni 

powiatu poznańskiego oraz 1,4% powierzchni województwa wielkopolskiego. Suchy Las 

wyróżnia się na tle innych gmin powiatu poznańskiego, jak również gmin całej Polski 

nietypowym wewnętrznym podziałem administracyjnym. W skład gminy wchodzi osiem 

miejscowości: Biedrusko, Chludowo, Golęczewo, Suchy Las, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki i 

Jelonek. Rada Gminy swoimi uchwałami powołała jedenaście jednostek pomocniczych – 

sześć sołectw i pięć osiedli. Złotniki zostały podzielone na trzy jednostki pomocnicze: 

Złotniki-Osiedle, Złotniki-Wieś oraz Osiedle Grzybowe. Do osiedli zaliczono: Suchy Las, 

Suchy Las – Wschód, Biedrusko, Złotniki-Osiedle i Osiedle Grzybowe. W skład sołectw 

zaliczono: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki - Wieś i Jelonek. Ośrodkiem 

gminnym jest miejscowość Suchy Las. Gminę wyróżnia również położony na jej terenie 

poligon, wliczany w granice ewidencyjne miejscowości Biedrusko, zajmujący ok. 60% 

powierzchni całej gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem, o niesłychanie 

ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję „zielonych płuc 

miasta”. 

 

Tabela: Struktura administracyjno-terytorialna gminy Suchy Las 

Miejscowość Jednostka 

pomocnicza 

Sołectwo Osiedle Powierzchnia 

(w ha) 

Biedrusko Biedrusko  X 7 579,49 

Chludowo Chludowo X  923,60 

Golęczewo Golęczewo X  531,01 

Suchy Las 

Suchy Las  X 

642,01 Suchy Las - 

Wschód 
 X 

Zielątkowo Zielątkowo X  612,68 

Złotkowo Złotkowo X  302,29 

Złotniki 

Złotniki Wieś X  

954,33 Osiedle Grzybowe  X 

Złotniki Osiedle  X 

Jelonek Jelonek X  60,11 

Gmina Suchy Las 11 605,52 
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Rysunek: obszar gminy Suchy Las 

 

2.2. Jednostki pomocnicze gminy Suchy Las 
Gmina Suchy Las podzielona jest na jedenaście jednostek pomocniczych:  

 osiedla: Suchy Las, Suchy Las – Wschód, Biedrusko, Złotniki – Osiedle, Osiedle 

Grzybowe,  

 sołectwa: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki – Wieś, Jelonek.  

 

Suchy Las  

Suchy Las jest osiedlem znajdującym się na południu gminy, bezpośrednio 

graniczącym z miastem Poznań. To sąsiedztwo nadaje osiedlu typowo podmiejski charakter. 

Suchy Las, jeszcze w latach 60-tych zamieszkiwany był głównie przez ludność rolniczą.  

Powierzchnia Suchego Lasu wynosi 642,01 ha. Obecnie jest to obszar objęty 

systematyczną migracją mieszkańców Poznania. Powstają tu liczne, osiedla domów 

jednorodzinnych (o wysokim standardzie), osiedla domów wielorodzinnych. Intensywnie 

rozwija się budownictwo indywidualne.  

Migracja mieszkańców Poznań - Suchy Las jest bardzo dynamiczna, zlokalizowana w 

bliskim otoczeniu miasta. Przekłada się to na znaczną różnicę cen nieruchomości i gruntów 

budowlanych pomiędzy aglomeracją miejską, a obszarami podmiejskimi.  
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Suchy Las to nowoczesne, prężnie rozwijające się osiedle, które czerpiąc korzyści z 

bliskości dużego miasta, nie przestaje utrzymywać swego specyficznego charakteru. 

Funkcjonują tu wszystkie niezbędne placówki użyteczności publicznej: ośrodki zdrowia, 

szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkola publiczne i prywatne, apteki, banki, Park 

Wodny Octopus, hala sportowo - widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, ośrodek kultury, 

centrum handlowe. Osiedle wyposażone jest w znacznej części we wszystkie urządzenia 

infrastruktury technicznej, a władze gminy konsekwentnie uzupełniają uzbrojenie kolejnych 

terenów.  

 

Suchy Las – Wschód  

Osiedle Suchy Las – Wschód obejmuje obszar miejscowości Suchy Las, położony na 

wschód od ulicy Obornickiej. Osiedle powołane zostało Uchwałą nr XXX/291/13 Rady Gminy 

Suchy Las z dnia 31 stycznia 2013 r. Na terenie jednostki pomocniczej znajduje się min. 

kościół, remiza strażacka, pomnik komandora maltańskiego Michała Stanisława 

Dąbrowskiego, działa tu również centrum handlowe Nowy Rynek.  

 

Biedrusko  

Osiedle Biedrusko zlokalizowane jest w północno – wschodniej części gminy Suchy 

Las, przy szosie z Poznania do Murowanej Gośliny i Wągrowca. Wraz z przylegającym do 

niego poligonem, znajduje się na terenie kompleksu leśnego o powierzchni 7 579 ha.  

Na rozciągającym się od stron północnej, południowej i zachodniej poligonie 

wojskowym funkcjonuje Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Poligon ten spełnia aktualnie 

funkcje szkoleniowe.  

Do końca lat 80-tych Biedrusko było „terenem zamkniętym". Obecnie dojazd do tej 

miejscowości od strony zachodniej jest nadal utrudniony. Obowiązuje tu regulamin 

korzystania z drogi ul. Łagiewnickiej przez rowerzystów w dni wolne od pracy (w pozostałe 

dni poligon jest terenem zamkniętym).  

Biedrusko ma charakter osiedla wysoce zurbanizowanego, z dominującą funkcją 

mieszkaniową.  

 

Chludowo  

Chludowo to miejscowość o powierzchni 923,60 ha, położona w północnej części 

gminy Suchy Las, przy drodze krajowej nr 11 z Poznania do Obornik i Piły.  

Po wojnie było wsią nastawioną na produkcję rolniczą i ośrodkiem misyjnym księży 

werbistów, co trwa do dnia dzisiejszego. Najważniejszym zabytkiem Chludowa jest piękny, 

modrzewiowy kościół p.w. Wszystkich Świętych, wzniesiony z inicjatywy zakonu Cysterek z 

Owińsk.  

Na terenie wsi znajduje się filia biblioteki gminnej, a od roku 1934 swą siedzibę ma 

Zgromadzenie Księży Werbistów. W zabytkowym parku, w budynkach Zgromadzenia 

znajduje się Muzeum Etnograficzno - Misyjne.  

 

Golęczewo  

Golęczewo jest położone w zachodniej części gminy Suchy Las, na zachód od drogi 

krajowej nr 11 i linii kolejowej z Poznania do Obornik. Jego powierzchnia wynosi 532,01 ha. 

W pobliżu miejscowości znajdują się malownicze tereny doliny rzeki Samicy Kierskiej. Są 

one interesujące pod względem przyrodniczym, zachęcają do uprawiania turystyki pieszej i 

rowerowej.  
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Ponadto w miejscowości znajduje się duża ilość obiektów zabytkowych, będących 

pod opieką Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Golęczewo jest wsią typowo rolniczą, z mocno rozwiniętym sadownictwem i 

ogrodnictwem. Na jego terenie osiedla się coraz więcej ludzi. Posiada tereny pod 

budownictwo jednorodzinne, wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej niezbędne 

do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju mieszkalnictwa.  

 

Zielątkowo  

Zielątkowo jest niewielką wsią (o powierzchni 612,68 ha), położoną w północno – 

zachodniej części gminy. Szczególną uwagę zwraca bliskość malowniczej doliny rzeki 

Samicy Kierskiej, co stanowi atrakcję turystyczną dla cyklistów i amatorów pieszych 

wycieczek. Obecnie Zielątkowo jest wsią rolniczą, ale cecha ta stopniowo zanika. Osiedla się 

tu coraz więcej ludzi nie zajmujących się rolnictwem, szukających spokoju, ciszy i bliskości 

przyrody. 

 

Złotkowo  

Złotkowo jest niewielką wsią, położoną w zachodniej części gminy, przy szlaku 

krajowym nr 11 z Poznania do Obornik. Powierzchnia wsi wynosi 302,29 ha. W 1910 r. w 

pobliżu Złotkowa, w bezodpływowym oczku wodnym odkryto jedyne w Wielkopolsce 

stanowisko strzelby przekopowej (ryby z rodziny karpiowatych). W 2001 r. utworzony został 

Torfowiskowy Rezerwat Przyrody Gogulec.  

Obecnie, z racji położenia przy drodze krajowej nr 11, Złotkowo coraz bardziej traci 

dawny – rolniczy charakter, stając się terenem atrakcyjnym dla podmiotów gospodarczych.  

W miejscowości Złotkowo powstał węzeł komunikacyjny Zachodniej Obwodnicy 

Poznania. Budowa obwodnicy na odcinku Głuchowo – Złotkowo ma stanowić fragment 

dwujezdniowej drogi ekspresowej S11, łączącej Poznań z Koszalinem oraz drogi 

ekspresowej S-5, łączącej Poznań z Wrocławiem. W Głuchowie S11 łączy się z autostradą 

A2.  

 

Złotniki  

Złotniki składają się z trzech jednostek pomocniczych o łącznej powierzchni 954,33 

ha. Są to: Złotniki Wieś, Osiedle Grzybowe i Złotniki Osiedle.  

Osiedle Grzybowe – jego budowa rozpoczęła się w 1996 r. na części gruntów 

należących wcześniej do Akademii Rolniczej w Poznaniu. Zabudowę osiedla tworzą domy 

jednorodzinne, szeregowe i czterorodzinne. Osiedle posiada własny rynek, sklepy i sieć dróg 

wewnętrznych.  

Złotniki Osiedle – jest położone po obu stronach drogi krajowej nr 11 z Poznania do 

Obornik. Obok zabudowy mieszkalnej, jest to miejsce dużej aktywności podmiotów 

gospodarczych. Funkcjonuje filia biblioteki gminnej i pracownia ceramiczna.  

Złotniki Wieś – miejscowość położona w południowo zachodniej części gminy. W 

starej części, typowo wiejskiej, zachował się zabytkowy budynek dawnej szkoły z 1885 r. W 

tej części znajduje się Zakład Doświadczalny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

który prowadzi gospodarstwo rolne na obszarze ok. 600 ha, zajmując się uprawami 

polowymi oraz hodowlą.  

 

Jelonek  
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Jelonek to dawna osada. Uchwałą nr XXVII/251/12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 

października 2012 r. powołano nową jednostkę pomocniczą – sołectwo Jelonek. Wcześniej 

miejscowość była częścią Złotnik Osiedla.  

Obecnie Jelonek, leżący przy drodze krajowej nr 11 jest ceniony przez inwestorów 

głównie z powodu korzystnej lokalizacji do prowadzenia działalności gospodarczej. Obok 

zabudowy mieszkalnej znajdują się na jego terenie liczne zakłady handlowe, usługowe                   

i produkcyjne. 

 

 

2.3. Zagospodarowanie przestrzenne gminy Suchy Las 

Gmina Suchy Las leży w strefie intensywnych procesów urbanizacyjnych oraz                    

w paśmie dynamicznego rozwoju społeczno - gospodarczego. Powyższa sytuacja wynika 

przede wszystkim z bliskości aglomeracji poznańskiej i rozwoju układu drogowego, co 

stwarza dogodne warunki dla inwestorów.  

Podstawę kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy Suchy Las 

stanowi poziom rozwoju infrastruktury gminy oraz istniejące i potencjalne uwarunkowania 

przyrodnicze, ekologiczne, demograficzne, techniczne i komunikacyjne. W szczególności na 

strukturę przestrzenną wpływa uzbrojenie terenu, które warunkuje procesy urbanizacyjne. 

Istotną rolę w tych procesach odgrywa obecność gminy Suchy Las w aglomeracji 

poznańskiej.  

Strukturę przestrzenną obszaru gminy kształtuje także występowanie terenów 

zamkniętych stanowiących poligon wojskowy oraz położenie gminy w ciągu drogi krajowej nr 

11. Dodatkowo na strukturę przestrzenną mają wpływ obszary prawnie chronione, które 

jednak w znacznej części pokrywają się z terenami zamkniętymi.  

W przypadku struktury inwestycyjnej w gminie Suchy Las jednoznacznie można 

stwierdzić, iż do najbardziej rozwiniętych inwestycyjnie obszarów należy Suchy Las. 

Mieszczą się tu podstawowe usługi publiczne dla mieszkańców gminy, ale również usługi                

o charakterze ponadlokalnym. Pozostałe tereny, oprócz zabudowy mieszkaniowej, posiadają 

również funkcje usługowe. Większość rozbudowanych terenów zlokalizowanych jest wzdłuż 

głównych szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej oraz dróg powiatowych. Zabudowa 

rozwija się w sposób regulowany i harmonijny. Niestety zauważalne jest zjawisko 

lokalizowania rozproszonej zabudowy, która często nie jest wyposażona w niezbędną 

infrastrukturę techniczną.  

Na terenie gminy znacznie ograniczono powstawanie rozproszonej zabudowy, m.in. 

poprzez uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

 

Na terenie gminy ukształtowały się następujące strefy funkcjonalne:  

1. strefa zurbanizowana  

Strefa zurbanizowana w południowej części gminy jest predysponowana do 

kontynuacji intensywnego wielofunkcyjnego rozwoju. W strefie tej możliwy jest dalszy 

zrównoważony rozwój działalności gospodarczych o charakterze niekonfliktowym w formie 

małych i średnich zakładów działalności gospodarczej – o lokalizacji rozproszonej oraz 

częściowo związanej z zabudową mieszkaniową oraz o lokalizacji skoncentrowanej.  

Strefa zurbanizowana wykształciła się również w Biedrusku. Stanowi ona tereny osiedleńcze, 

z charakterystyczną zabudową mieszkaniową, wielorodzinną, średnio wysoką, obiektami                 

i placówkami usługowymi oraz podmiotami działalności gospodarczej o rozproszonej lub 
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skoncentrowanej lokalizacji. Dominującą funkcję na tym obszarze stanowi funkcja 

mieszkaniowo - usługowa.  

W bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Grzybowego w Złotnikach znajdują się 44 ha 

terenów inwestycyjnych, należących do Nickel Technology Park Poznań (NTPP). Jest to 

pierwszy w Polsce niepubliczny park technologiczny, ośrodek łączący w sobie wyzwania 

związane z realizacją obiektów specjalistycznych i dedykowanych oraz kompetencje w 

zakresie transferu wiedzy do biznesu oraz business development. Około 23 tys. m2 

powierzchni Parku stanowią wysokiej klasy budynki biurowe oraz hale magazynowe. 

Działalność NTPP ukierunkowana jest przede wszystkim na aktywne wspieranie rozwoju 

branży biotechnologicznej oraz szeroko rozumianego sektora IT.  

 strefa osadnicza – stanowi tereny zainwestowane o funkcjach mieszkaniowo – 

usługowo - produkcyjnych oraz tereny urządzeń infrastruktury technicznej i 

komunalnej. Zlokalizowana jest przede wszystkim w otoczeniu drogi krajowej nr 11 

oraz dróg powiatowych i gminnych. Strefa osadnicza gminy obejmuje również tereny 

istniejącego i projektowanego zainwestowania osiedleńczego wsi Golęczewa, 

Zielątkowa i Chludowa. Predyspozycje przestrzenne tych jednostek oraz zachodzące 

przemiany urbanizacyjne na ich terenie ukierunkowują dalszy ich rozwój.  

 strefa działalności gospodarczej - obejmuje tereny położone w środkowej i północnej 

części gminy pomiędzy drogą krajową K-11, a torem kolejowym Poznań - Piła, w 

kierunku na północ i południe od węzła „Złotkowo”. Zachodzące procesy inwestycyjne 

wskazują na rozwój działalności gospodarczej z ukierunkowaniem na obsługę ruchu i 

podróżnych przy drodze krajowej. Tereny te, ze względu na uwarunkowania 

przestrzenne predysponowane do rozwoju funkcji gospodarczych – małych i średnich 

firm produkcyjno - usługowych, charakteryzujących się wysoką techniką i postępem 

technologicznym.  

2. strefa rolnicza, w tym:  

 strefa tradycyjnej produkcji rolnej, strefa rolnictwa doświadczalnego i nauki – strefa ta 

zajmuje północną część gminy, fragmentarycznie areał w środkowej części oraz 

znaczny areał w południowo - zachodniej części gminy. Strefa w północnej części 

gminy charakteryzuje się użytkami rolnymi o wysokiej bonitacji gleb oraz gospodarką 

indywidualną o charakterze rozdrobnionym. W południowo - zachodniej części gminy 

występuje rolnictwo o charakterze doświadczalno - naukowym. Kierunek 

specjalistyczny produkcji rozwija się w oparciu o areał rolny wysokiej kultury, kadry 

naukowe i techniczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Cała strefa rolnicza 

gminy ulega systematycznemu zmniejszeniu na skutek zachodzących intensywnych 

procesów urbanizacyjnych.  

 tereny zamknięte – obszar wojskowy Biedrusko.  

 

2.4. Infrastruktura techniczna gminy Suchy Las 
Układ drogowy 

Sieć drogowa na terenie gminy Suchy Las administrowana jest przez trzy zarządy: 

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Powiatowych oraz Gminę 

Suchy Las. Przez gminę przebiegają: droga krajowa, drogi powiatowe i gminne.  

Uwarunkowania komunikacyjne gminy Suchy Las wyróżniają się rozbudowanym 

systemem drogowym. Układ dróg umożliwia dogodne połączenie wewnętrzne i zewnętrzne. 

Do układu nadrzędnego łączącego obszar gminy z systemem drogowym kraju należy 

zaliczyć drogę krajową nr 11. W układzie podstawowym obsługującym gminy powiatu 
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poznańskiego, znajdują się drogi powiatowe. Z kolei układ uzupełniający tworzą drogi 

gminne, pełniące funkcje dojazdowe do jednostek i poszczególnych nieruchomości.  

Główną oś komunikacyjną gminy Suchy Las stanowi droga krajowa nr 11 relacji 

Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Oborniki – Poznań – Ostrów Wielkopolski – Bytom. Droga ta 

pełni rolę korytarza transportowego o znaczeniu międzyregionalnym, co jednocześnie 

wpływa na rozwój gospodarczy gminy. Na terenie gminy Suchy Las droga posiada przekrój 

jednojezdniowy, a jej parametry odpowiadają klasie technicznej GP. 

Przez obszar gminy Suchy Las przebiega 7 dróg powiatowych o łącznej długości 23,2 

km, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Drogi powiatowe stanowią ważny 

łącznik pomiędzy poszczególnymi gminami, ale również mają istotne znaczenie przy 

obsłudze terenów zlokalizowanych w granicach gminy. 

Komunikacja autobusowa 

Na terenie gminy Suchy Las za świadczenie usług w zakresie komunikacji 

autobusowej odpowiada Zakład Komunikacji Publicznej – jednoosobowa spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada gmina Suchy Las. 

Komunikacja kolejowa 

Przez teren gminy przebiega jedna linia kolejowa nr 354 pierwszorzędowa o 

państwowym znaczeniu relacji Poznań – Piła. Pociągi tej linii zatrzymują się w granicach 

administracyjnych gminy w Złotnikach, Golęczewie i Chludowie, obsługujące tereny 

znajdujące się w najbliższym położeniu. Ponadto wzdłuż południowej granicy gminy 

przebiega linia magistralna – północna łącznica kolejowa. 

Komunikacja lotnicza  

Osiedle Suchy Las leży w strefie oddziaływania Portu Lotniczego Poznań – Ławica 

oraz 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny. Odległość stolicy gminy od Portu 

Lotniczego Poznań Ławica wynosi 13 km. 

 

Sieć wodociągowa 

Wszystkie jednostki osadnicze na terenie gminy Suchy Las wyposażone są w 

wodociągi. Suchy Las zaopatrywany jest z Poznańskiego Systemu Wodociągowego oraz 

poprzez ujęcia wody w Chludowie, Zielątkowie i Biedrusku.  

Na terenie gminy Suchy Las działają trzy stacje wodociągowe:  

 Stacja wodociągowa w Zielątkowie zaopatruje w wodę wsie Zielątkowo i Golęczewo. 

Ujęcie zlokalizowane jest w Zielątkowie na działce 163/2 należącej do Urzędu Gminy 

Suchy Las. Ujęcie pod względem morfologii położone jest w dolinie Samicy Kierskiej. 

Dla ujęcia ustanowiono strefę ochronną (teren ochrony bezpośredniej i pośredniej). 

Aktualnie składa się ono z dwóch studni głębinowych ujmujących czwartorzędową 

warstwę wodonośną.  

 Stacja wodociągowa w Chludowie zrealizowana została na potrzeby tej wsi. 

Występuje tam dwu -stopniowana baza studni wgłębnej o zasobach 24 m3/h. 

Przeprowadzona przez hydrogeologów szczegółowa analiza budowy geologicznej 

ujęcia wykazała, że wielkość jest zawyżona i w rzeczywistości kształtuje się na 

poziomie 11-14 m3/h. Nie widzi się możliwości rozbudowy ujęcia. Sieć wodociągowa 

Chludowa połączona jest z siecią wodociągową Zielątkowa i tworzy zamknięty 

pierścień. Wodociągi te mogą ze sobą współpracować. Stacja wodociągowa została 

zaprojektowana i wykonana na wydajność 24 m3/h i jest wykorzystywana w ok. 60% 

swych możliwości.  
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 Stacja wodociągowa w Biedrusku zaopatruje w wodę mieszkańców i koszary. 

Jest to ujęcie wody zlokalizowane w północno-zachodniej części Biedruska 

przy ulicy Zjednoczenia. Ujęcie posiada zasoby eksploatacyjne równe 100,0 

m3/h.  

 

Tabela: Zbiorcze zestawienie danych w zakresie sieci wodociągowej 

Nazwa 

długość czynnej sieci 
rozdzielczej 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

[km] [km] [km] [km] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Suchy 
Las  96,3 96,9 98,9 136,2 3 048 3 126 3 384 3 480 14 092 14 597 15 330 15 865 

Źródło: GUS; Bank Danych Lokalnych 

 

 

Sieć kanalizacyjna  

W kanalizację sanitarną wyposażone są miejscowości Suchy Las, Złotniki, Złotkowo, 

Chludowo, Biedrusko, Jelonek. W trakcie realizacji jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

Suchym Lesie, Złotkowie, Chludowie i Golęczewie. Jednostkami bez kanalizacji nadal 

pozostaje Zielątkowo oraz część Golęczewa. 

Ścieki sanitarne z miejscowości Suchy Las, Złotniki i Złotkowo odprowadzane są do 

sieci kanalizacyjnej miasta Poznania, do Centralnej Oczyszczalni Ścieków poprzez  kolektory 

podolański, złotnicki, sucholeski, a z miejscowości Biedrusko – do oczyszczalni ścieków w 

Szlachęcinie, w gminie Czerwonak. Ścieki z Chludowa, a docelowo również z Golęczewa i 

Zielątkowa, odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Chludowie.  

W gminnej ewidencji zarejestrowanych jest ok. 50 oczyszczalni przydomowych. 

 

Tabela: Zbiorcze zestawienie danych w  zakresie kanalizacji sanitarnej 

Nazwa 

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

ludność korzystająca z  sieci 
kanalizacyjnej 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

[km] [km] [km] [km] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Suchy 
Las  43,0 46,7 46,8 83,7 2 362 2 490 2 520 2 982 9 310 9 924 10 437 12 292 

Źródło: GUS; Bank Danych Lokalnych 

 

Tabela: Korzystający z instalacji w % ogółem ludności w Gminie 

Nazwa 

ogółem 

wodociąg kanalizacja gaz 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Suchy Las  96,9 95,7 96,0 - 64,0 65,1 65,3 - 71,0 72,5 72,3 - 

Źródło: GUS; Bank Danych Lokalnych 

 

Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków usytuowane na terenie 

gminy Suchy Las eksploatowane są przez spółkę AQUANET.  

Kanalizacja deszczowa  
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Sieć kanalizacji deszczowej obecnie istnieje w Suchym Lesie, Złotnikach, Złotkowie, Jelonku. 

Na terenie gminy Suchy Las znajdują się  zbiorniki retencyjne w Suchym Lesie i Złotnikach. 

Sieć gazowa 

Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia średnicy Dn 350 mm – 

obwodnica miasta Poznania. Na terenie gminy w miejscowości Złotniki istnieje stacja 

redukcyjno - pomiarowa pierwszego stopnia o przepustowości Q=12.000 m3n/h. Łączna 

długość sieci niskiego i średniego ciśnienia wynosi 95 610 m.  

Sieć gazownicza w gminie jest własnością Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Eksploatacją i dystrybucją gazu zajmuje się PSG Sp. z o.o. Odbiorcy w gminie Suchy Las są 

zasilani gazem ziemnym Gz-50.  

Do wszystkich miejscowości na terenie gminy doprowadzona jest gazowa sieć 

dystrybucyjna. 

 

Tabele: Zbiorcze zestawienie w zakresie sieci gazowej 

Nazwa 

długość czynnej sieci ogółem w m 
czynne przyłącza do budynków 

ogółem (mieszkalnych i 
niemieszkalnych) 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

[m] [m] [m] [m] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

Suchy Las  111 276 116 452 122 877 125 022 2 600 2 886 3 137 3 328 

Źródło: GUS; Bank Danych Lokalnych 

 

Ź

ródł

o: 

GU

S; Bank Danych Lokalnych 

 

Rurociąg naftowy  

W południowej części gminy, na jej granicy z miastem Poznań, przebiegają dwa 

rurociągi dalekosiężne wysokiego ciśnienia o średnicach DN 520 i DN 820 oraz kabel 

światłowodowy. Ułożone są one poza obszarami zabudowanymi. Dla sieci przesyłowych 

dalekosiężnych: rurociągów naftowych i kabla światłowodowego występują strefy 

bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oba w/w rurociągi przesyłowe 

dalekosiężne podlegają Przedsiębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w 

Płocku.  

 

Telekomunikacja. Sieć światłowodowa  

Gmina Suchy Las obsługiwana jest przez sieci telekomunikacyjne, głównie Orange, 

Netia. Ponadto cały obszar w pełni pokrywają swym zasięgiem operatorzy telefonii 

komórkowej: Plus, T - Mobile, Orange oraz Play.  

Na terenie gminy Suchy Las została ułożona kanalizacja teletechniczna, wyposażona w 

infrastrukturę teletechniczną (światłowód).  

Podstawą funkcjonowania tej sieci jest tzw. szkielet światłowodowy. Sieć gwarantuje 

możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji i telefonu. Jednostką 

odpowiedzialną za zrealizowanie ww. inwestycji oraz administrowanie siecią jest GCI Sp. z 

o.o.  

 

Nazwa 

czynne przyłącza do budynków 
mieszkalnych 

ludność korzystająca z sieci 
gazowej 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Suchy Las  - - - 3 169 10 324 11 065 11 543 11 887 
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Na dzień 14.09.2012 r. wybudowano ok. 12 km czynnej sieci teletechnicznej, 2 km 

przyłączy do gospodarstw domowych oraz 1 km kanalizacji teletechnicznej. Do sieci 

światłowodowej podłączonych jest 250 – 280 gospodarstw. Planowo do końca roku 2012 

gmina będzie dysponować kanalizacją teletechniczną o długości 27,5 km, w tym: ok. 18 – 20 

km czynnej sieci światłowodowej oraz 7,5 – 9,5 km pustej kanalizacji/mikrokanalizacji. 

Docelowo liczba gospodarstw podłączonych do sieci może wzrosnąć o 190 – 200 

gospodarstw.  

Dalsza rozbudowa sieci realizowana będzie zgodnie z Wieloletnią Prognozą 

Finansową przy okazji realizacji inwestycji drogowych. W związku z tym realizacja przyłączy 

do klientów końcowych będzie systematycznie powiększała długość czynnej sieci 

światłowodowej. 

Gmina Suchy Las leży na trasie przebiegu linii radiowej Poznań (Piątkowo) –

Szamotuły – Szczecin. Wokół linii wyznaczono pas ochronny o szerokości 100 m (po 50 m w 

każdą stronę) ograniczający wysokość zabudowy. Pas ten ma na celu zapewnienie nie 

zakłóconej pracy linii radiowej. Rozmieszczenie w/w linii radiowej nie wiąże się z 

zagrożeniem dla mieszkańców gminy czy środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 

Gospodarka odpadami  

W zakresie gospodarki odpadami gminę Suchy Las obsługuje Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Suchym Lesie.  

Odpady komunalne zmieszane z terenu gminy wywożone są na instalację 

termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu. Odpady zielone składowane 

są na kompostowni w Poznaniu, zlokalizowanej przy składowisku odpadów w Suchym Lesie.  

Składowisko odpadów zlokalizowane jest na granicy miasta Poznania od strony 

północnej w granicach administracyjnych gminy Suchy Las. 

Składowisko położone jest na północnym stoku Góry Moraskiej. Jej północną i 

wschodnią granicę stanowią tereny poligonu Biedrusko. W odległości 1,2 km od składowiska 

nie występuje zabudowa mieszkaniowa oraz brak jest wszelkiego rodzaju upraw roślinnych. 

W celu ochrony mieszkańców wysypisko pozostało otoczone naturalną roślinnością leśną i 

trawiastą, aby zminimalizować szkodliwe i uciążliwe dla ludzi skutki jego działalności. 

Stwierdzić należy, że 100% nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy objętych 

jest systemem gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Podmioty Gospodarcze 

Spośród wszystkich przedsiębiorstw w gminie Suchy Las najpopularniejszym 

rodzajem działalności jest handel hurtowy i detaliczny, naprawy (24,3% ogółu firm w 2011 r.) 

oraz budownictwo (10,6%). Również w latach ubiegłych powyższe sekcje działalności były 

najpopularniejsze. Pomiędzy 2009 a 2011 rokiem w 4 sekcjach (handel hurtowy i detaliczny, 

transport i gospodarka magazynowa, działalność związana z zakwaterowaniem, działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa) zanotowano spadek firm i nie był to spadek znaczący. 

Największy wzrost odnotowano w przetwórstwie przemysłowym. 

 

Tabela: wskaźnikowe zestawienie podmiotów gospodarczych 

Nazwa 

podmioty wpisane do rejestru REGON 
na 10 tys. ludności 

jednostki nowo zarejestrowane w 
rejestrze REGON na 10 tys. ludności 

2009 2011 2013 2015 2016 2009 2011 2013 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 
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Suchy Las  1 842 1 969 2 117 2 185 - 160 160 208 174 - 

           

Nazwa 

jednostki wykreślone z rejestru 
REGON na 10 tys. ludności 

podmioty wpisane do rejestru na 
1000 ludności 

2009 2011 2013 2015 2016 2009 2011 2013 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

Suchy Las  116 148 88 125 - 184 197 212 219 - 

           

Nazwa 

podmioty na 1000 mieszkańców w 
wieku produkcyjnym 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na 1000 

ludności 

2009 2011 2013 2015 2016 2009 2011 2013 2015 2016 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

Suchy Las  272,1 304,8 338,0 358,4 - 139 146 152 151 - 

           

Nazwa 

osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 
     2009 2011 2013 2015 2016 

     [-] [-] [-] [-] [-] 

     Suchy Las  20,5 22,5 24,3 24,8 - 
     Źródło: GUS; Bank Danych Lokalnych 

 

Położenie gminy w sąsiedztwie Poznania i przebiegająca przez obszar gminy droga 

krajowa nr 11 Poznań – Piła spowodowały ekspansję rozwoju usług dla mieszkańców 

Poznania także na terenie gminy Suchy Las. Rejon ten dzięki dogodnemu usytuowaniu oraz 

rozbudowanej infrastrukturze przyciąga kolejnych inwestorów. Przy wspomnianej powyżej 

trasie zlokalizowanych zostało wiele nowych inwestycji. Przede wszystkim należą do nich 

salony samochodowe, przedsiębiorstwa handlowe i usługowe branży budowlanej, 

ogrodniczej i rolniczej oraz zakłady produkcyjne: poligraficzne, odzieżowe, meblowe.  

Z uwagi na duży udział zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w południowej 

części gminy, rozwój działalności gospodarczej jest ograniczony. Ponadto istnienie poligonu 

wojskowego w Biedrusku powoduje, iż gmina nie posiada znacznych terenów rozwojowych i 

inwestycyjnych dla działalności gospodarczej. Duża część istniejących zakładów usługowych 

zlokalizowana jest w obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Przedsiębiorczości oraz rozwojowi gospodarczemu gminy Suchy Las sprzyjać będzie 

niewątpliwie istnienie Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las Spółka z 

o.o. 

Celem Agencji Rozwoju jest inspirowanie i wspieranie aktywności gospodarczej firm 

działających na terenie gminy Suchy Las oraz działalność informacyjna na linii Urząd Gminy 

Suchy Las – przedsiębiorstwa. 

Cel ten ma być realizowany przez zbudowanie kompleksowej bazy firm, a następnie 

prowadzenie działań konsolidacyjnych wobec środowisk przedsiębiorców, ich promocję, 

intensywne wspieranie finansowe oraz pobudzanie aktywności gospodarczej poprzez 

udzielanie mikropożyczek i poręczeń. 
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2.5. Strefa społeczna gminy Suchy Las 
Gminę Suchy Las zamieszkuje 16510 mieszkańców, w tym 8423 stanowią kobiety. 

gęstość zaludnienia wynosi 142 osoby. W wieku produkcyjnym jest 10066 osób, 

przedprodukcyjnym 3934, natomiast poprodukcyjnym 2510.Na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przypadają 64 osoby w wieku nieprodukcyjnym. 

W ostatnich dziesięciu latach w całej gminie odnotowano bardzo istotny wzrost 

zaludnienia. Tak znaczny przyrost ludności związany jest z migracją mieszkańców Poznania 

do miejscowości gminy. Przekłada się na to znaczna różnica cen nieruchomości i gruntów 

budowlanych pomiędzy miastem, a obszarami wiejskimi. Gminę cechuje wysoki dodatni 

przyrost migracyjny. Wysoki wskaźnik przyrostu migracyjnego warunkuje bliskie sąsiedztwo 

gminy z miastem Poznań. Ze względu na brak terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 

centrum Poznania zabudowa jednorodzinna zaczęła się kształtować na jego peryferiach, w 

tym również na obszarze gminy Suchy Las, co skutkowało wysoką liczbą zameldowań. 

 

Tabele: zbiorcze zestawienie wskaźników demograficznych 

Nazwa 

Urodzenia żywe Zgony ogółem 

ogółem ogółem 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

Suchy Las 165 186 181 168 70 76 94 86 

         

Nazwa 

Zgony niemowląt Przyrost naturalny 

ogółem ogółem 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 

Suchy Las 0 0 1 1 95 110 87 82 

 

 

Nazwa 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 
100 osób w wieku produkcyjnym 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku przedprodukcyjnym 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Suchy Las  47,7 54,8 59,7 64,0 48,3 51,2 56,6 63,8 

 

Nazwa 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

2009 2011 2013 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Suchy Las  15,5 18,5 21,6 24,9 
Źródło: GUS; Bank Danych Lokalnych 

 

 

Na terenie Gminy Suchy Las funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

1. Przedszkola: 

 Przedszkole Leśnych Ludków w Suchym Lesie, 

 Przedszkole Misia Uszatka w Suchym Lesie –filia w Złotnikach, 



str. 16 
 

 Przedszkole w Zespole Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych w Biedrusku, 

 Przedszkole w Zespole Szkół im. o M. Żelazka w Chludowie, 

 Przedszkole- oddział przedszkolny w Golęczewie, 

 Prywatne Przedszkole „Piraciki” w Suchym Lesie, 

 Prywatne Przedszkole „Wesoły Delfinek” w Suchym Lesie, 

 Prywatne Przedszkole „Natura”, 

 Niepubliczne Przedszkole Kompetencyjne UL, 

 Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne „Kraina Elmo” 

2 Żłobki: 

 Żłobek Niepubliczny „Zakątek Odkrywców”, 

 Żłobek  „Petitek i Petitka”, 

 Niepubliczny Żłobek „Piraciki”, 

 Żłobek Kompetencyjny UL, 

 Żłobek Niepubliczny „Bajeczkowo” 

3. Szkoły Podstawowe i Gimnazja: 

 Szkoła Podstawowa im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie, 

 Szkoła Podstawowa im. W. Bogusławskiego w Suchym Lesie- filia 

 Zespół Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie, 

 Zespół Szkół im. o. M. Żelazka w Chludowie, filia w Golęczewie, 

 Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Spółki „Verdum” w Biedrusku, 

 Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w Biedrusku, 

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Suchym Lesie, 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Luboniu, Filia w Suchym Lesie. 

4.Kultura: 

 Centrum Kultury i biblioteka Publiczna w Suchym Lesie, 

 Biblioteka Publiczna gminy Suchy Las – filia w Chludowie, 

 Biblioteka Publiczna gminy Suchy Las – filia w Złotnikach, 

5.Sport i rekreacja: 

 Gminny Ośrodek Sportu w Suchym Lesie, 

 Park Wodny „Octopus” w Suchym Lesie, 

6.Ochrona zdrowia: 

 Przychodnia Lekarzy Rodzinnych TOPMED w Złotnikach, 

 Sucholeska Przychodnia Lekarza Rodzinnego, 

 Przychodnia Lekarska i Specjalistyczna Eumedica, 

 Specjalistyczne Centrum Medyczne Omega, 

 Omega Lekarze Rodzinni, 

 Centrum Medyczne PROVIT- Poradnia w Chludowie, 

 Gabinet Terenowy Lekarza Rodzinnego w Biedrusku – 2 punkty. 

Ponadto na terenie gminy Suchy Las funkcjonują: 

 Zakład Komunikacji Publicznej w Chludowie sp. z o.o., 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchym Lesie sp. z o.o., 

 Urząd Pocztowy w Suchym Lesie, 

 Urząd Pocztowy w Suchym Lesie Oddział w Złotnikach- oś. Grzybowe, 

 Urząd Pocztowy w Suchym Lesie Oddział w Chludowie, 

 Urząd Pocztowy w Suchym Lesie Oddział w Biedrusku. 

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia: 
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 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek 

 Chludowskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Roman” w Chludowie, 

 Fundacja artystyczna im. Tadeusza Kalinowskiego w Złotnikach, 

 Fundacja Wspierania Jeździectwa "Pro Hippica" – Chludowo, 

 Golęczewski Klub Sportowy – Golęczewo, 

 Nasze Złotka – Złotkowo, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Golęczewie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Chludowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zielątkowie, 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Lesie, 

 Stowarzyszenie Biedrusko, 

 Stowarzyszenie Charytatywno-Integracyjne „Człowiek człowiekowi”- Golęczewo, 

 Stowarzyszenie Golęczewian – Golęczewo, 

 Stowarzyszenie Hippiczne Grupy Nickel-Jelonek, 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SPON-Pomost”- Suchy Las, 

 Stowarzyszenie Producentów „Polski Profil Budowlany”- Suchy Las, 

 Stowarzyszenie sportów Ekstremalnych i Turystki Aktywnej- Suchy Las, 

 Stowarzyszenie Kulturalne im. W. Bogusławskiego, 

 Edukacja na rzecz umuzykalnienia EMU, 

 Klub HDK PCK Błękitna Kropelka, 

 Klub Sportowy "Rakieta" Biedrusko, 

 Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Suchy Las, 

 Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom- Chludowo, 

 Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe „Fighter”- Suchy Las, 

 Sucholeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Europy- Suchy Las, 

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box, 

 Stowarzyszenie Integracji Europejskiej – Aktywni, 

 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Sportu SPORT NA PLUS, 

 Stowarzyszenie Zamek, 

 Stowarzyszenie w Chuście, 

 Straż Ochrony Zwierząt, 

 Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Suchary”- Suchy Las, 

 Basket Suchy Las, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”- Biedrusko, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”- Suchy Las, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Meczbol” Suchy Las- Złotniki, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” w Chludowie, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus”- Biedrusko, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Złoci Złotkowo”, 

 Poznańskie Towarzystwo Cyklistów, 

 Polski Komitet Pomocy Dzieciom, 

 Orkiestra Dęta Chludowo, 

 Uczniowski Klub Sportowy Octopus, 

 Fundacja PRO NOVIS, 

 LEADER Suchy Las, 
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 Zespół Pieśni i Tańca Chludowian, 

 Stowarzyszenie „Dzikusy ASG Team", 

 Zespół Tańca Dworskiego "Corona Florum", 

 Fundacja Nowoczesna Gmina, 

 1 Sucholeska Drużyna Harcerzy "Grań", 

 Ekologiczne Stowarzyszenie Środowisk Twórczych EKOART, 

 Grupa Poznańczycy, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Golęczewie, 

 Koło Gospodyń Wiejskich w Chludowie, 

 Fundacja Aktywizacja, 

 Oddział w Poznaniu, 

 Klub Sportowy SMP Wichniarek, 

 Stowarzyszenie Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu, 

Fundacja Zamek Biedrusko. 

 

Na terenie gminy Suchy Las zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. Celem działania ośrodka jest realizacja polityki 

społecznej państwa zmierzająca do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia 

trudnych sytuacji życiowych, jak również działania profilaktyczne mające na celu 

zapobieganie powstawaniu sytuacji będących zagrożeniem potrzeb bytowych 

odpowiadających godności człowieka.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie obejmuje pomocą rodziny, którym 

przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, zgodnie z art. 8. ust. 1 Ustawy o 

pomocy społecznej, których dochód nie przekracza: na osobę samotnie gospodarującą - 634 

zł, na osobę w rodzinie - 514,00 zł. przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z 

okoliczności wymienionych w art.7 Ustawy o pomocy społecznej 

 

Rynek pracy i bezrobocie. 

  Zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Poznanie na terenie Gminy Suchy Las w 

2015 r. funkcjonowało 3608 podmiotów gospodarczych, w tym 44 w sektorze rolniczym, 431 

w sektorze przemysłowym oraz 382 w sektorze budowlanym.  

Na terenie gminy  na koniec roku 2015 było 198 osób zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie  jako osoby bezrobotne, udział procentowy osób zarejestrowanych 

jako osoby bezrobotne w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 2  %. Zgodnie z 

danymi Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na koniec miesiąca grudnia 2016 r. 

zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców gminy było 179, w tym 106 kobiet. Z ogólnej 

liczby osób bezrobotnych 81 było długotrwale bezrobotnymi,10  zaliczało się do osób 

niepełnosprawnych, a 37 było uprawnionych do pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. 

Poniżej zamieszczono dane liczbowe dotyczące bezrobotnych, zarejestrowanych 

mieszkańców gminy Suchy Las w latach 2012-2016 

 

Tabela: Liczba zarejestrowanych mieszkańców gminy Suchy Las  w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Poznaniu w latach 2012-2016 

 

Bezrobocie  w latach 2012-2016 
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Lp. Lata 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Osoby bezrobotne 

ogółem 
283 249 188 198 179 

 

2. 

Osoby długotrwale 

bezrobotne 
74 90 77 68 81 

 

3. 

Osoby bezrobotne z 

prawem do zasiłku 
75 56 37 47 37 

 

 

 

 

Pomoc społeczna. 

Występujące w gminie problemy społeczne znajdują swe odzwierciedlenie w liczbie 

osób będących świadczeniobiorcami systemu pomocy społecznej. Zaznaczyć ponadto 

należy, że częstokroć w poszczególnych środowiskach mamy do czynienia z kumulacją 

niekorzystnych zjawisk wywołujących marginalizację społeczną.   

Dokonując diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Suchy Las posłużono 

się danymi pochodzącymi z Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie. Poniżej 

przedstawiono zestawienie liczbowe dotyczące liczby gospodarstw domowych objętych 

pomocą Ośrodka w latach 2012 -2016 w zależności od ich trudnej sytuacji. 

 

Tabela: Powody przyznania pomocy w latach 2012-2016 

L.p. Powody trudnej sytuacji życiowej 
Liczba rodzin objętych pomocą 

społeczną w latach 

 Lat

a 
 2012 2013 2014 2015 2016  

1. Ubóstwo 81 121 110 96 87 

2. Sieroctwo 0 1 0 0 0 

3. Bezdomność 11 13 9 6 5 

4. Potrzeba ochrony macierzyństwa 36 35 31 29 25 

5. w tym wielodzietność 5 7 5 10 7 

6. Bezrobocie 70 89 74 62 55 

7. Niepełnosprawność 83 90 78 74 78 

8. Długotrwała lub ciężka choroba 116 120 114 108 122 

9. 

Bezradność w sprawach 

opiekuńczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego - ogółem 

55 48 57 49 

 

48 

 

10. w tym: rodziny niepełne 35 33 41 36 32 

11.            Rodziny wielodzietne 0 1 1 1 1 

12. Przemoc w rodzinie 2 5 1 2 2 

13. Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi 0 0 0 0 0 

14. Alkoholizm 26 27 27 22 26 

15. Narkomania 0 0 0 0 1 

16. 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego 

3 6 4 5 

 

7 
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17. Klęska żywiołowa lub ekologiczna  
0 0 0 0 0 

18. Zdarzenie losowe 2 1 1 2 0 

19. Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 0 

20. 

Trudności w interakcji osób, które 

otrzymały status uchodźcy 
0 0 0 0 0 

Żródło: opracowanie własne, sprawozdania MPRiPS  

 

W tabeli podane zostały wszystkie przyczyny powstania trudnej sytuacji życiowej,  

w jakiej znalazła się osoba lub rodzina. Oznacza to, że jedno gospodarstwo domowe może 

być ujęte w kilku punktach. Jak wynika z powyższego zestawienia, głównym powodem 

trudnej sytuacji życiowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest 

długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo rozumiane jako dochód poniżej kryterium 

dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz niepełnosprawność. 

Obniżyła się natomiast  liczba osób korzystających z pomocy z powodu bezrobocia, na 

porównywalnym poziomie pozostaje liczba osób, u których jednym z powodów trudnej 

sytuacji życiowej jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 

gospodarstwa domowego. 

 Poniżej zaprezentowane zostało zestawienie porównawcze za lata 2012-2016 wg. 

liczby gospodarstw domowych, którym została przyznana pomoc oraz wg. liczby osób w tych 

gospodarstwach domowych. 

 

Tabela: Liczba gospodarstw objętych pomocą z OPS. 

 

Lata 

 

2012 2013 2014 2015 2016   

Liczba 

gospodarstw 

domowych 

171 191 179 165 169 

Liczba osób w 

tych rodzinach 435 484 426 401 379 

          Źródło: Sprawozdania MPRiPS za lata 2012-2016 

 

Podsumowanie 

Generalnie jest tak, że gmina Suchyy Las charakteryzuje się względnie wysokim 

poziomem życia mieszkańców, czego wyrazem jest choćby niski pozim bezrobocia wśród 

mieszkańców. Jakkolwiek pozytywne wskaźniki stanowią powód do zadowolenia, nie 

oznaczają one jednak braku `rysy` w ogólnym obrazie Gminy. Wystepują bowiem miejsca, 

co zostanie wskazane niżej, które każą podjąć zdecydowane kroki w zakresie ich likwidacji 

bądź minimalizacji występowania negatywnego zjawiska. Zaprzestanie tudzież zaniechanie 

działania w poszczególnych obszarach skutkować może bowiem – w perspektywie długiego 

trwania, nasilenie się negatywnych zjawisk i ich rozprzestrzenienie na pozostałe sfery życia 

społeczno-gospodarczego.  

Szanse na poprawę jakości życia mieszkańcy upatrują w rozbudowie infrastruktury 

technicznej, w szczególności zas w zakresie likwidacji `białych plam` w zakresie 
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wyposażenia w kanalizację sanitarną, rozwoju infrastruktury społecznej, która stanowić ma 

bazę dla społecznej integracji i aktywizacji. 

 

3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

3.1. Założenia metodologiczne 
Identyfikacji problemów społecznych na terenie gminy Suchy Las dokonano na 

podstawie danych osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem 

powodów trudnej sytuacji życiowej w szczególności: ubóstwa, niepełnosprawności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, alkoholizmu oraz przemocy w rodzinie. Analizie poddano również ilość 

przestępstw dokonywanych na terenie gminy.  

Wyznaczono następujące wskaźniki : 

A) SPOŁECZNY (posiadający kluczowe znaczenie dla określenia obszaru 

zdegradowanego / rewitalizacji) 

B) GOSPODARCZY 

C) ŚRODOWISKOWY 

D) PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNY 

E) TECHNICZNY 

Wyznaczenie obszarów problemowych (a w konsekwencji kryzysowych) została 

            dokonana poprzez analizę porównawczą. 

Podstawowym zadaniem diagnozy było pozyskanie pełnego obrazu, dotyczącego 

wszystkich miejscowości Gminy oraz wskazania tych szczególnie zagrożonych 

wykluczeniem i predysponowanych do objęcia kompleksowymi przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi. 

 Wyznaczając obszar rewitalizacji dokonano obliczenia syntetycznego wskaźnika 

„społecznego” dla poszczególnych jednostek urbanistycznych. Należy zauważyć, że podział 

gminy na jednostki pseudonaturalne, jakimi są jednostki urbanistyczne sołectwa, jest metodą 

powszechnie wykorzystywaną w badaniach społecznych. Ich podstawowe zalety to 

możliwość dosyć jednoznacznego pomiaru cech oraz określona struktura wewnętrzna, 

podkreślająca całościowy charakter. Daną referencyjną była średnia dla gminy.  

W pierwszej kolejności, dla badanych jednostek urbanistycznych dokonano analizy 

siedmiu wskaźników odnoszących się do problemów społeczno-gospodarczych gminy 

wskazujący na występowanie kryzysu w sferze społecznej tj. poziom bezrobocia, poziom 

ubóstwa, przestępczość, trudności opiekuńczo – wychowawcze, niepełnosprawność, 

przemoc i alkoholizm. Jednostki urbanistyczne, dla których wskaźnik syntetyczny byłby 

gorszy niż średnia dla gminy zostały potencjalnie uznane za zdegradowane. Na podstawie 

danych o problemach społeczno-gospodarczych gminy opracowano syntetyczny wskaźnik 

degradacji. 

W dalszej kolejności dokonano analizy występowania przynajmniej jednego z 

dodatkowych problemów/wskaźników kryzysowych odnoszących się do, co najmniej jednej z 

następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 

technicznej. Na typ etapie pracy dokonano analizy występowania co najmniej z jednego 

problemów (tj. poziomu wskaźników odbiegających od średniej gminy), co pozwoliło na 

wskazanie obszaru rewitalizacji. Ostatnim elementem stanowiącym o wyznaczeniu danego 
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obszaru rewitalizacji było istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy. Element ten został 

poddanych szczegółowej analizie podczas konsultacji społecznych.  

Analizę koncentracji wskaźników problemów społecznych, będących podstawą 

wyznaczenia obszarów zdegradowanych przedstawiają tabele, wynik badania pozostałych 

wskaźników obrazują mapy podobszarów zdegradowanych. 

 

 

 

3.2. Wskaźniki 

W tabelach poniżej, przedstawiono wskaźniki przyjęte do delimitacji wraz z ich analizą. 
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Wskaźniki 

KRYTERIUM SPOŁECZNE 

OBSZAR UBÓSTWO BEZROBOCIE TRUDNOŚCI 

OPIEKUŃCZE 

PRZESTĘPCZOŚĆ ALKOHOLIZM PRZEMOC NIEPEŁNOPRAWNOŚĆ 

WSKAŹNIK Liczba osób 

korzystających 

ze wsparcia 

OPS 

Liczba osób 

bezrobotnych 
korzystających 

ze wsparcia 

OPS 

Liczba rodzin z 

trudnościami 

opiekuńczo-

wychowawczymi 
korzystających ze 

wsparcia OPS 

Liczba 

odnotowanych 

wykroczeń / 

przestępstw 

Liczba osób z 

problemem 

alkoholowym 
korzystających 

ze wsparcia 

OPS 

Liczba 

złożonych 

niebieskich 

kart 

Liczba osób 

niepełnosprawnych 

korzystających ze 

wsparcia OPS 

 

 

KRYTERIUM Przestrzenno-funkcjonalne Techniczne 

OBSZAR Dostęp do 

podstawowych 

usług 

Komunikacja Zabytki Zabudowania Drogi i chodniki Budynki użyteczności 

publicznej 

WSKAŹNIK Ilość obiektów 

użyteczności 

publicznej 

Dostęp do 

komunikacji 

publicznej 

Stan zabytków Ilość budynków 

wybudowanych po 

1989r. 

Stan chodników i 

dróg 

Stan budynków 

użyteczności publicznej 
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KRYTERIUM ŚRODOWISKOWE GOSPODARCZE 

OBSZAR Gospodarka odpadami komunalnymi Azbest Oczyszczalnie 

przydomowe 

Aktywność 

gospodarcza 

WSKAŹNIK % osób 

segregujących 

odpady do ogółu 

osób w systemie 

gminnym 

% nieruchomości, w 

których 

segregowane są 

odpady do ogółu 

budynków 

% kompostowników 

do budynków w 

systemie 

gospodarowania 

odpadami 

Stosunek 

usuniętego azbestu 

do masy 

zinwentaryzowanej 

Liczba 

nieruchomości 

wyposażonych w 

przydomowe 

oczyszczalnie 

ścieków 

Liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych na 

100 mieszkańców 
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Lp. Miejscowości Liczba 

ludności 

Wskaźnik 

Bezrobocie Ubóstwo Niepełno- 

sprawność 

Alkoholizm Przemoc Przestępczość Trudności w 

sprawach 

op. – wych. 

 Liczba / % 

1. Biedrusko 2343 12 / 0,51 % 18 / 0,76% 22 / 0,93% 3 / 0,12 % 6 / 0,25% 34 / 1,45 % 14 / 0,59 % 

2. Chludowo 1373 3 / 0,21% 6 / 0,43% 4 / 0,29% 4 / 0,29% 0 / 0 16 / 1,16% 1 / 0,07% 

3. Golęczewo 1189 3 / 0,25% 5 / 0,42% 4 / 0,33% 1 / 0,08% 1 / 0,08% 10 / 0,08% 1 /0,08 

4. Suchy Las 6858 29 / 0,42% 41 / 0,59% 28 / 0,40% 10 / 0,14% 12 / 0,17% 196 / 2,85% 9 / 0,13% 

5. Złotniki 3218 10 / 0,31% 15 / 0,46% 16 / 0,49% 6 / 0,18% 4 / 0,12 % 41 / 1,27% 6 / 0,18% 

6. Złotkowo 442 1 / 0,22% 2 / 0,45% 4 / 0,90% 0 / 0 2 / 0,45% 6 / 1,35% 0/0 

7. Zielątkowo 537 0 / 0 2 / 0,37% 1 / 0,18 % 1 / 0,18% 0/0 9 / 1,67 % 3 / 0,55% 

8. Jelonek 294 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0/0 3 / 1,02 % 0 / 0 

 16 254 Średnia dla Gminy % 

 0,0024 0,0043 0,0044 0,0012 0,0013 0,0135 0,002 

legenda <0,07 <0,24 0,24< <0,20 <0,43 0,43< <0,21 <0,44 0,44< <0,00 <0,12 0,12< <0,00 <0,13 0,13< <0,94 <1,35 1,35< <0,04 <0,20 0,20< 

niski                      

przeciętny 

wysoki 
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Lp

. 

Miejscowośc

i 

Wskaźnik 

Bezrobocie Ubóstwo Niepełno- 

sprawność 

Alkoholizm Przemoc Przestępczość Trudności w 

sprawach 

op. – wych. 

  % w stosunku do liczby mieszkańców całej gminy 

1. Biedrusko 0,0075 0,0112 0,0137 0,0018 0,0037 0,0212 0,0087 

2. Chludowo 0,0018 0,0037 0,0024 0,0024 0,0 0,0099 0,0006 

3. Golęczewo 0,0018 0,0031 0,0024 0,0006 0,0006 0,0062 0,0006 

4. Suchy Las 0,0180 0,0255 0,0174 0,0062 0,0074 1,0054 0,0056 

5. Złotniki 0,0062 0,0093 0,0099 0,0037 0,0024 0,0255 0,0037 

6. Złotkowo 0,0006 0,0012 0,0024 0,0 0,0012 0,0037 0,0 

7. Zielątkowo 0,0 0,0012 0,0006 0,0006 0,0 0,0056 0,0018 

8. Jelonek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0018 0,0 

  

legenda 

 

Średnia dla Gminy % 

 0,003 0,005 0,005 0,002 0,002 0,019 0,002 

 <0,001

3 

<0,003

4 

0,0034

< 

<0,002

9 

<0,005

5 

0,0055

< 

<0,002

4 

<0,004

9 

0,0049

< 

<0,000

2 

<0,001

5 

0,0015

< 

<0,000

2 

<0,019

4 

0,0194

< 

<0,014

5 

<0,019

4 

0,0194

< 

<0,000

5 

<0,002

1 

0,0021

< 

 Niski                      

 Średni 

 Wysoki 
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Przedstawiona analiza wykazała obszary w Gminie, które są najbardziej narażone na degradację w różnych sferach życia społecznego. Za 

obszary wykazujące kryzysowych przyjęto sołecta / osiedla na terenie których zdiagnozowano wysoki poziom większości wykorzystanych w 

badaniu kryteriów. Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 stawy z dnia 9 października 2015 roku, o rewitalizacji, za obszar gminy znajdujący się w 

stanie kryzysowym uznaje się ten, na terenie którego występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych przy jednoczesnym 

występowaniu co najmniej jednego z negatywnych  zjawisk w obszarze gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, 

technicznym.  

Na podstawie przeprowadzonych analiz oraz uwzględniając ustawowy wymóg poszukiwania szczególnej koncentracji zjawisk kryzysowych za 

obszary o dużej skali degradacji uznano: Suchy Las, Biedrusko, Chludowo, Golęczewo, Złotniki.  

Należy nadmienić, że przedstawione powyżej w tabelach liczbowych dane zostały poddane także analizie jakościowej. tj. własnych obserwacji 

pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie i ich wiedzy na temat lokalnych uwarunkowań problemów społecznych,a 

także  rozmów z mieszkańcami. Pracownicy socjalni  na podstawie codziennych doświadczeń zawodowych posiadają wiedzę na temat nie tylko 

ilościowych aspektów problemów ujętych w tabelach, ale także mają rozeznanie, co do trwałości zjawisk występujących na danym terenie,ich 

przebiegu i dynamiki. Dla przykładu w miejscowości Złotkowo wskaźniki pokazały, że istnieje wysokie nasilenie problemów takich jak:ubóstwo, 

niepełnosprawność, przemoc i przestępczość, jednak analiza jakościowa pokazuje że nie są to  za wyjątkiem niepełnosprawności, zjawiska 

mające znamiona trwałości . Podobne wnioski nasuwaja się po dokonaniu analizy sytuacji miejscowości Zielątkowo. 

 Problemy przestrzenno-funkcjonalne gminy Suchy Las poza oceną wskaźnikową były również przedmiotem wizji lokalnej, która stanowi 

niejako naturalne uzupełnienie  przedstawionych i opisanych wcześniej wniosków.  Bez  konkretnego oznaczenia miejsc `niebezpiecznych`, 

sprzyjających i mogących generować niegatywne zjawiska społeczne, nie jest możliwe pełne przedstawienie występujących problemów – 

dysfunkcji. 

Szczególną uwagę na terenie gminy Suchy Las należy przywiązać do problemu odpadów zawierających azbest, należących do 

odpadów budowlanych (grupa 17). W związku  z obowiązkiem usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Gmina Suchy Las 

opracowała Program usuwania azbestu. Na terenie gminy zinwentaryzowano w sumie 1 092 366 kg wyrobów azbestowych, z czego ok.81,41% 

znajduje się na obiektach należących do osób fizycznych, a 18,59% do osób prawnych. Ponadto w miejscowości Golęczewo zlokalizowane są 

wodociągi wykonane z rur cementowo-azbestowych o średnicy Ø 80 mm, o łącznej długości 3,7 km. 

 Rozpatrując kwestię azbestu pod kątem lokacji przestrzennej, największe skupisko występuje w obszarze Chludowa, Suchego Lasu. 

Mniejsze skupisko, aczkolwiek nadal pozostające na wysokim poziome występuje w Golęczewie, Biedrusku oraz Złotnikach.  
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 W tabeli poniżej przedstawiono dane w przedmiotowym zakresie. 

  zinwentaryzowane unieszkodliwione pozostałe do unieszkodliwienia 

Miejscowość razem os.fizyczne os.prawne razem os.fizyczne os.prawne razem % os.fizyczne os.prawne 

Biedrusko 92 153 73 876 18 277 24 959 8 420 16 539 67 194 6,2 65 456 1 738 

Chludowo 382 892 377 722 5 170 46 128 46 128 0 336 764 30,8 331 594 5 170 

Golęczewo 100 453 100 453 0 8 449 8 449 0 92 004 8,4 92 004 0 

Jelonek 13 188 13 188 0 6 000 6 000 0 7 188 0,7 7 188 0 

Suchy Las 258 976 88 882 170 094 25 680 25 680 0 233 296 21,4 63 202 170 094 

Zielątkowo 136 804 136 804 0 0 0 0 136 804 12,5 136 804 0 

Złotkowo 90 456 84 021 6 435 17 350 17 350 0 73 106 6,7 66 671 6 435 

Złotniki 150 570 130 990 19 580 4 560 1 560 0 146 010 13,4 126 430 19 580 

SUMA 1 225 492 1 005 936 219 556 133 126 113 587 16 539 1 092 366 100,0 889 349 203 017 
Źródło: dane Gminy Suchy Las 

Gmina Suchy Las, pomimo osiągnięcia dobrych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego, wskazuje na swoim obszarze miejsca,  

charakteryzyujące się niskim poziomem ładu przestrzennego i estetycznego.  Obszary te / obiekty  znajdują się w złym stanie technicznym, są 

zniszczone i wymagają podjęcia działań naprawczych, tak, aby uniknąć dalszej degradacji . Nierzadko też, przestrzeń wokół tym obiektów nie 

jest w pełni zagospodarowana lub pozoastaje w ogóle niezagospodarowana.  Dodatkowo, ilość ciągów rowerowych jest niewystarczająca, lub 

w ogóle nie występuje, co wpływa negatywnie na poziom  przestrzeni mieszkaniowej obszaru.  
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CHLUDOWO 

Fotografie: Niezagospodarowany teren przy tzw. Balatonie w Chludowie - własność Gminy Suchy Las 

 

Fotografie: Niezagospodarowany teren przy tzw. Balatonie w Chludowie - własność Gminy Suchy Las 
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Fotografie: Niezagospodarowany teren przy ul. Rynek w Chludowie - własność Gminy Suchy Las 

 

 

Fotografie: Zdegradowany, historyczny budynek w centrum Chludowa - własność Gminy Suchy Las 

 

 



str. 31 
 

Fotografie: Zdegradowany, historyczny budynek w centrum Chludowa - własność Gminy Suchy Las 
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BIEDRUSKO 

Fotografie: Niezagospodarowany plac w centrum Biedruska – własność Gminy Suchy Las 

 
 
Fotografie: Niezagospodarowany plac w centrum Biedruska – własność Gminy Suchy Las
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Fotografie: Niezagospodarowany plac w centrum Biedruska – własność Gminy Suchy Las 

 
 
Fotografie: Niezagospodarowany plac w centrum Biedruska – własność Gminy Suchy Las 
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Fotografie: Niezagospodarowany park przy blokach mieszkalnych w Biedrusku – własność Gminy Suchy Las 

 
 
Fotografie: Niezagospodarowany park przy blokach mieszkalnych w Biedrusku – własność Gminy Suchy Las 
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GOLĘCZEWO 

Fotografie: Dworzec PKP – własność Gminy Suchy Las 

 

Fotografie: Dworzec PKP – własność Gminy Suchy Las 
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Fotografie: Dawne łaźnie w Golęczewie – własność Gminy Suchy Las 

 

Fotografie: Dawne łaźnie w Golęczewie – własność Gminy Suchy Las 
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ZŁOTNIKI 

Fotografie: Dworzec PKP i okolice w Złotnikach– własność Gminy Suchy Las 

 
Fotografie: Dworzec PKP i okolice – własność Gminy Suchy Las 
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Fotografie: Dworzec PKP i okolice – własność Gminy Suchy Las 

 
 
Fotografie: Dworzec PKP i okolice – własność Gminy Suchy Las 
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4. Obszar zdegradowany 
Na podstawie przeprowadzonych analiz, projektuje się wyznaczenie następujących 

obszarów rewitalizowanych, obejmujących miejscowości: 

 Chludowo; 

 Biedrusko; 

 Golęczewo; 

 Suchy Las ; 

 Złotniki Osiedle. 

Poniżej przedstawia się charakterystykę wybranych miejscowości wraz z mapami. 

 

CHLUDOWO 

Terytorium obszaru Sołectwo Chludowo 

Liczba mieszkańców 1373 

Powierzchnia 923,60 ha 

Powierzchnia obszaru 
rewitalizacji 

14,670 ha 

Funkcja i charakterystyka 
obszaru 

dominująca funkcja mieszkaniowa z przewagą zabudowy 
jednorodzinnej, funkcja usługowa w niewielkim nasileniu  

Instytucje publiczne Zespół Szkół im. O. M. Żelazka w Chludowie, Urząd 
Pocztowy w Chludowie, Biblioteka Publiczna gminy Suchy 
Las – filia w Chludowie 

Infrastruktura użyteczności 
publicznej 

Szkoła, kościół, cmentarz, świetlica opiekuńczo-
wychowawcza, boisko, plac zabaw, siłownia zewnętrzna, 
przystanki autobusowe, park 

Organizacje pozarządowe Chludowskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów "Roman", 
Fundacja Wspierania Jeździectwa "Pro Hippica", 
Ochotnicza Straż Pożarna w Chludowie, 
Orkiestra Dęta Chludowo, 
Sucholeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, 
Uczniowski Klub Sportowy "Rekord" Chludowo, 
Zespół Pieśni i Tańca Chludowianie, 
Stowarzyszenie „Dzikusy ASG Team", 
Koło Gospodyń Wiejskich w Chludowie, 
 

Wskaźniki społeczne wysoki poziom:alkoholizm, 
średni poziom:ubóstwo,bezrobocie,niepełnosprawność 

Wskaźnik środowiskowy wysoki poziom odpadów zawierających azbest 

Wskaźnik przestrzenno-
funkcjonalny 

brak ścieżek rowerowych 

Słabe strony Brak zaplecza lokalowego umożliwiającego realizację 
przedsięwzięć o charakterze społecznym takich 
jak:warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i 
grupowych oraz większej przestrzeni w celu organizowania 
uroczystości o szerszym zasięgu, w tym o charakterze 
artystycznym. 

Mocne strony Duża aktywność społeczna mieszkańców miejscowości 
zwłaszcza w sferze artystycznej 

Szanse Zapewnienie społeczności lokalnej lepiej zorganizowanej  
przestrzeni do realizacji działań społecznych pozwoli na jej 
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rozwój, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnych 
zjawisk społecznych  

Zagrożenia Spadek  aktywności społecznej i artystycznej społeczności 
lokalnej 

 

 

 

BIEDRUSKO 

Terytorium obszaru Wspólnota samorządowa Osiedle Biedrusko 

Liczba mieszkańców 2343 

Powierzchnia 7 579 ha (wraz z obszarem poligonu wojskowego) 

Powierzchnia 
obszaru 
zdegradowanego/rew
italizacji 

140,360 ha 

Funkcja i 
charakterystyka 
obszaru 

Funkcja mieszkaniowo – usługowa z zabudową  w postaci bloków 
mieszkaniowych, zabudową jednorodzinną i zielenią działkową. 

Instytucje publiczne Zespół Szkół im. 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich,  
Przychodnia lekarza rodzinnego – Ośrodek zdrowia,   

Infrastruktura 
użyteczności 
publicznej 

Kościół - parafia pw. św. Wawrzyńca w Biedrusku, cmentarz, 
przystanki autobusowe, place zabaw, boisko, agencja pocztowa, 
dom osiedlowy, ścieżka rowerowa, park 

Organizacje 
pozarządowe 
 

Stowarzyszenie Biedrusko, 
Klub Sportowy "Rakieta" Biedrusko,  
UKS Spartakus Biedrusko,  
Stowarzyszenie Zamek w Biedrusku,  
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UKS Delfin Biedrusko. 

Wskaźniki społeczne wysoki 
poziom:bezrobocie,ubóstwo,niepełnosprawność,alkoholizm,przemoc
przestępczość,trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

Wskaźnik 
przestrzenno-
funkcjonalny 

Średni stan dróg, brak ścieżek rowerowych 

Słabe strony Niewystarczające zaplecze lokalowe na podejmowanie działań 
społecznych,edukacyjnych i artystycznych, brak zorganizowanej 
przestrzeni zewnętrznej, zagospodarowanych terenów rekreacyjnych 
dla spotkań społeczności lokalnej,odległość od centrum gminy 
utrudniająca korzystanie w pełni z jej zasobów 

Mocne strony Aktywność społeczna  części mieszkańców przejawiająca się w 
liczbie organizacji pozarządowych 

Szanse Właściwie zagospodarowane zasoby społeczności lokalnej 
zmniejszą poczucie marginalizacji 

Zagrożenia Brak zorganizowanej przestrzeni do podejmowania działań 
społecznych, kulturalnych i sportowych przy zwiększającej się liczbie 
mieszkańców będzie hamowało aktywność społeczną mieszkańców 
i zwiększało ryzyko wzrostu negatywnych zjawisk społecznych 
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GOLĘCZEWO 

Terytorium obszaru Sołectwo Golęczewo 

Liczba mieszkańców 1189 

Powierzchnia 532,01 ha 

Powierzchnia obszaru 
zdegradowanego/rewital
izacji 

264,000 ha 

Funkcja i 
charakterystyka obszaru 

Funkcja mieszkaniowa, głównie zabudowa jednorodzinna, część 
obszaru użytkowana rolniczo 

Instytucje publiczne Zespół Szkół im. O. M. Żelazka w Chludowie – filia Golęczewo 

Infrastruktura 
użyteczności publicznej 

Szkoła, przystanki autobusowe, plac zabaw, boisko, świetlica 
opiekuńczo – wychowawcza, siłownia zewnętrzna 

Organizacje 
pozarządowe 

Golęczewski Klub Sportowy, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Golęczewie, 
Stowarzyszenie Charytatywno - Integracyjne "Człowiek 
człowiekowi", 
Stowarzyszenie Golęczewian, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Golęczewie 

Wskaźniki społeczne średni 
poziom:bezrobocie,ubóstwo,niepełnosprawność,alkoholizm,prze
moc,trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

Wskaźnik 
środowiskowy? 

Wysoki poziom odpadów zawierających azbest, brak sieci 
kanalizacyjnej 

Słabe strony Niewielkie zaplecze umożliwiajace dzieciom i młodzieży rozwój 
zainteresowań kulturalnych,intelektualnych i sportowych, brak 
infrastruktury w postaci ścieżek rowerowych 

Mocne strony Podejmowanie działalności  przez członków społeczności lokalnej 
mającej na celu kultywowanie historii dziedzictwa regionalnego 
oraz oraz inspirowanie i integrowanie społeczności lokalnej,  
zabytkowy zasób lokalowy  

Szanse Odpowiednie zagospodarowanie zabytkowego zasobu 
lokalowego społeczności lokalnej posłuży jej wzmocnieniu, 

Zagrożenia Brak zagospodarowania istniejącego zabytkowego zasobu 
lokalowego doprowadzi do jego całkowitego zniszczenia, 
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SUCHY LAS 

Terytorium obszaru Jednostka pomocnicza – Osiedle Suchy Las 

Liczba mieszkańców 3529 

Powierzchnia 642,01 ha  

Powierzchnia obszaru 
rewitalizacji 

47,365 ha 

Funkcja i 
charakterystyka 
obszaru 

Funkcja mieszkalno-usługowa, zabudowa jedno- i wielorodzinna, 
duża zwartość zabudowy 

Instytucje publiczne Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, 
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna, Sucholeska Poradnia 
Lekarzy rodzinnych, Gminny Ośrodek Sportu, Gminne Centrum 
Informatyczne, komisariat Policji, Straż Gminna,  

Infrastruktura 
użyteczności 
publicznej 

Galeria Sucholeska, boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, place 
zabaw, kościół, przystanki autobusowe 

Organizacje 
pozarządowe 

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Lesie, Stowarzyszenie sportów 
Ekstremalnych i Turystki Aktywnej- Suchy Las, 
Stowarzyszenie Kulturalne im. W. Bogusławskiego, 
Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Gminy Sucholeskie 
Stowarzyszenie Sportowe „Fighter”- Suchy Las, 
Sucholeskie Stowarzyszenie Przyjaciół Europy- Suchy Las, 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Red Box, 
Stowarzyszenie Integracji Europejskiej – Aktywni, 
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Sportu SPORT NA 
PLUS,Suchy Las, Towarzystwo Młodzieży Sportowej „Suchary”- 
Suchy Las,Basket Suchy Las, 
Uczniowski Klub Sportowy „Gimnazjon”- Suchy Las, 
Fundacja Nowoczesna Gmina, 
1 Sucholeska Drużyna Harcerzy "Grań", Stowarzyszenie 
Ekologiczne Mieszkańców Suchego Lasu,Fundacja PRO NOVIS 

Wskaźniki społeczne Wysoki 
poziom:bezrobocie,ubóstwo,niepełnosprawność,alkoholizm,przemoc, 
przestępczość,trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

Wskaźnik 
przestrzenno 
funkcjonalny 
 

Brak ścieżek rowerowych 

Wskaźnik 
środowiskowy 

Wysoki poziom odpadów zawierających azbest 

Słabe strony Brak przestrzeni lokalowej, instytucjonalnej odpowiadającej na 
potrzeby młodych ludzi, niewielkie zaangażowanie mieszkańców w 
życie społeczne, 

Mocne strony Dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalno-oświatowa i użyteczności 
publicznej 

Szanse Zaplecze instytucjonalne umożliwia zaaktywizowanie społeczności 
lokalnej, co zapewni jej integrację i rozwój 

Zagrożenia Niewykorzystanie istniejącego zasobu spowoduje pogłębianie się 
negatywnych zjawisk społecznych 
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ZŁOTNIKI 

Terytorium obszaru Jednostka pomocnicza – Złotniki Osiedle 

Liczba mieszkańców 1457 

Powierzchnia 954,33 ha 

Powierzchnia obszaru 
rewitalizacji 

930,940 ha 

Funkcja i charakterystyka 
obszaru 

Funkcja mieszkaniowo-usługowa 

Instytucje publiczne Filia Biblioteki Publicznej 

Infrastruktura użyteczności 
publicznej 

Plac zabaw, boisko sportowe, siłownia zewnętrzna 

Organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Bioregion Wielkopolska 
Stowarzyszenie Chóru "Soli Deo"  
Poznań International School Foundation 
Stowarzyszenie Koncesjonerów Citroena w Polsce 
Fundacja Nowoczesna Gmina 
Fundacja Artystyczna im. Tadeusza Kalinowskiego 
Uczniowski Klub Sportowy "Meczbol"  

Wskaźniki społeczne Wysoki poziom:bezrobocia, ubóstwa,niepełnosprawności, 
alkoholizmu, przemocy, przestępczości,trudności w 
sprawach opiekuńczo-wychowawczych 

Wskaźnik przestrzenno-
funkcjonalny 

Brak ścieżek rowerowych, zły stan dróg i chodników 
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Słabe strony Słaba integracja społeczna,niska aktywność 
społeczna,brak wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin, brak zorganizowanej przestrzeni dla aktywności 
młodych ludzi 

Mocne strony Zasób lokalowy w postaci Dworca 

Szanse Stworzenie odpowiedniej infrastruktury społecznej 
umożliwi zaktywizowanie społeczności lokalnej i wzrost 
kapitału społecznego 

Zagrożenia Dalsza dezintegracja społeczności lokalnej 

 

 

 

Zaproponowany obszar rewitalizacji wyczerpuje wymagania art. 10 ust. 2 ustawy o 

rewitalizacji tj. zajmuje  497,335 ha, co stanowi 4,28% powierzchni Gminy, który zamieszkuje 

ok. 4 874 osób, co stanowi ok. 29,98 % mieszkańców Gminy Suchy Las. 

Tym samym też, przesłanka z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 listopada 2015 roku, o 

rewitalizacji może zostać uznana za spełnioną. 

 

 


